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আল্লাহর নামে শুরু করছি, সেস্ত প্রশংসা আল্লাহ 
তায়ালার জনয, সালাত ও সালাে বছষিত হহাক 
আল্লাহর রাসুল, তার পছরবারবর্ি, সাহাবাময় 
হকরাে ও যারা তাাঁমের অনুসরণ কমরন, তাাঁমের 
উপর। 

প্রজ্ঞােয় ছজহাে ছিলাফমত রামশোর পমে... 

হহ আোমের েহােলযবান উম্মাহ! সম্ভবত 
আপনামের ছনকট আরব বসন্ত নামে পছরছিত 
ছবপ্লবসেূমহর ফলাফল স্পষ্ট হময় ছর্ময়মি। ছেসমর 
শছরয়াহ শাসমনর প্রছতষ্ঠায় আগ্রহী ইসলামের 
সামে সমৃ্পক্ত আমদালমনর পরাজময়র পর 
ধেিছনরমপক্ষ সােছরক বাছহনী ক্ষেতা েিল কমর 
ছনময়মি। সুতরাং অপরাধীমের ছলডাররা তাাঁমেরমক 
হতযা করা ও কারার্ামর ছনমক্ষপ করা বযছতত 
সন্তুষ্ট হমবনা।  

আর আমেছরকা ছলছবয়ামত েুজাছহেমের হতযা 
করার জনয তার হহােরা-িেরামের হকান প্রকার 
রািঠাক বযছতত ছনলিজ্জভামব সেমবত কমরমি। 
আর ছতউছনছসয়ামত আরব বসন্ত হেমে ছর্ময়মি। 
অতঃপর আছধপমতযর জনয সাড়া ছেময়মি। সুতরাং 

র্ণতমের জনয শছরয়াহ শাসমনর পরাজয় হময়মি। 
অতঃপর ঐমকযর িাছতমর র্ণতমের পরাজয় 
হময়মি। এভামব লার্াতার পতন িলমিই। 
যাইমহাক ক্ষতছবক্ষত শােমক পছিোরা ও ইহুেীরা 
পযিমবক্ষণ করমি। েুসছলেমের হতযা করমি ও 
েুজাছহছেনমের উপর হবাোবষিণ করমি। শামের 
ছভতমর ও বাছহমর হফতনা হিময় যামে।  

হহ আোমের েহােূলযবান উম্মাহ! পে ও পন্থা 
স্পষ্ট ও পছরষ্কার হময় ছর্ময়মি। োওয়াত ও 
ছজহাে বযছতত হকান সোধান হনই। তাওহীমের 
কাছলোর পতাকাতমল একছিত হওয়া বযছতত 
েুজাছহেমের হকান সোধান হনই। প্রজ্ঞােয় 
ছজহােমক আাঁকমড় ধরা বযছতত তাাঁমের হকান 
উপায় হনই। হকননা শুধু ছজহামের োছব েদ 
পছরণছত ও অপরাধীমের অনুসরণ হেমক 
বািামবনা।   

পৃছেবীর সকল হেমশর েুজাছহেমের জনয আবশযক 
হল হয, তারা অছতমতর েুই েশক হেমক ছশক্ষা 
গ্রহণ করমবন। ছেশমর যিন েুজাছহের্ণ ঐমকযর 
হক্ষমি বযেি হমলন, তিন তাাঁমের একছট ছবশাল 
অংশ অধঃপতমনর ছবরানভূছেমত পছতত হমলন। 
আফর্াছনস্তামন যিন েুজাছহের্ণ ক্ষেতা ও 
র্ছনেমতর োল ছনময় ছববামে জছড়ময় পড়মলন, 
তিন ছজহাে ডাকাত ও ছবছভন্ন হর্াষ্ঠীর োমে 
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েমদ পছরণত হল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা 
বরকতেয় তামলবান আমদালমনর দ্বারা েুসছলে 
উম্মাহমক রক্ষা কমরমিন। এবং আল জাযাময়মর 
যিন বাড়াবাছড়, অহংকার, েূিিতা ও অপরাধ ছতব্র 
ছজহাছে আমদালনমক পরাজময়র হনতৃত্ব ছেছেল, 
অেি তাাঁরা তােছকমনর অছতছনকমট ছিল। তিন 
আল্লাহ তায়ালা তাাঁমের কামি তাাঁমের অবছশষ্ট 
কলযাণ পাঠামলন। ফমল তা তামেরমক ছবকৃছত 
হেমক রক্ষা করমলন। এবং ইোরামত ইসলােীর 
িায়ায় জাোআত কাময়োতুল ছজহামে ঐমকযর 
ছেছিমল সংযুক্ত কমর ছেমলন।  

আজ আেরা শাে ও ইরামক আফর্াছনস্তান ও 
আল জাযাময়মর হসই েেিাছন্তক পছরছিছতর 
পুনরাবৃছি হেিমত পাছে। হসিামন বাইয়ামতর 
হকান সম্মান হনই। ইোরাহ এর হকান সম্মান 
হনই এবং অঙ্গীকামরর হকান সম্মান হনই। সুতরাং 
আজ আেরা ওই সকল হলাকমের হেিছি, যারা 
তাাঁমের অনুসারীমের উপর অবাধযতা হারাে করমি 
অেি তারাই স্বীয় আেীমরর ছবরুমে ছবমরাহ 
কমরমি। আেরা ওই সকল হলাকমের হেিছি, 
যারা ছনমজমের জনয বাইয়াহ কােনা কমর, অেি 
হস তার আেীমরর উপর তার বাইয়াহমক প্রকামশয 
ভঙ্গ করমি। আেরা ওই সকল হলাকমের হেিছি, 
যারা নােকাওয়ামস্ত বাইয়ামতর দ্বারা প্রকাশয শরই 

আোলতমক ছনময় হিলা করমি, হযন তারা শ্রবন 
হেমক পিােপসরন, শ্রবন হেমক পলায়ন ও 
জাোআত হেমক িুমট হযমত হিষ্টা করমি। আেরা 
ওই সকল হলাকমের হেিছি, যারা ছনমজমেরমক 
ওই সকল অিযাত হলাকমের বাইয়ামতর দ্বারা 
িছলফা ছহমসমব হ াষণা করমি, োনুষ যামের নাে 
এেনছক উপাছধও জামননা। অতঃপর তারা এই 
োবীও করমি হয, যারা তামের ছবমরাছধতা করমব, 
তামের োো বুমলমটর উপযুক্ত হমব। আর হস 
হিলাফত অজিন কমরমি ছবমফারণ, হধাাঁকা ও রক্ত 
প্রবামহর োধযমে। আর সকল ছজহাছে গ্রুপ নাছক 
তামের শরই ববধতা হাছরময় হফমলমি। তারা 
সম্ভাবয সকল পেছতমত ছজহাছে জাোআতগুমলার 
োমে এেন সেময় অননকয সৃছষ্টর হিষ্টা িালামে, 
যিন কু্রমসডর, বােপাছটি ও সাফাছবমের 
হবাোগুমলা তামের সবার উপমর বছষিত হমে। 
তামের সকল প্রমিষ্টা এই হয, তারা শাে ও 
ইরামকর ছফতনামক সকল ছজহাছে েয়োমন িছড়ময় 
ছেমব।  

ছনিই হয বযছক্ত তার আেীমরর বাইয়াহমক সম্মান 
কমর না, হস অবশযই তার োেুর/অছধনস্তমেরমক 
প্রেি অঙ্গীকারও সম্মান করমবনা। হয বযছক্ত তার 
অকাটয ও সুস্পষ্ট কোমক জরুছর ভাবমলা না, হস 
হয হকান হলাভ অেবা নফমসর প্রমরািনায় ছকংবা 

ছনমজর েমতর ছবপরীত হমল, হয হকান শরই 
আোলমতর সামে প্রতারণা করমব। হয অঙ্গীকার 
পালন করমত পামরছন, হস শরই কতৃিত্বসেূমহর 
হযার্য নয়। হকননা এর জনয সবিপ্রেে শতি হমে 
নযায়পরায়ণতা, যা সকল শতিমক শাছেল কমর। 
সুতরাং যার হেমক এই ছবষয়গুমলা প্রকাশ 
হপময়মি, তার সামে ছকভামব ঐকযেতয হমব? হয 
বযছক্ত শরই আোলত হেমক পলায়ন করমলা, হস 
অছিমরই তার অনুসারীমের হয হকান আোলত 
হেমক পলায়ন করমব। হয বযছক্ত তার ছবমরাধী 
পক্ষমক সমদমহর বমশ অেবা সাোনয সমদমহর 
বমশ ও সমদমহর কল্পনায় তাকছফর করা ববধ 
েমন কমর, বরং হলাভীমের পোঙ্ক অনুসরণ কমর 
হস হােলার দ্বারা তার ছবমরাধীমের অপসারণ 
করমত উমঠ পমড় লার্মব, এ হেমক হস ও তার 
অনুসারীরা ছবরত হমব না।  আর এই সবগুমলা 
ছবষয় আেীরমের ছনমেিশ ওয়াছজব হওয়ার েলীল 
দ্বারা তার নছসহমতর পছরবমতি আবশযক হল হয, 
তারা তামের অঙ্গীকার ভমঙ্গর হক্ষমি সাহাযয 
পামব।  

ছনিই এই হলাকমের বাইয়াহ বাছতল। হকননা তা 
অঙ্গীকার ভঙ্গ ও অপরামধর উপর ছভছি কমর র্মড় 
উমঠমি। আর যা র্মড় উমঠমি বাছতমলর উপর, 
তাও বাছতল। আর তামের অগ্রবতিীরা তামেরমক 



 

 

তা অনুসন্ধামনর হযার্য বানামবনা। অতঃপর শরই 
কতৃিত্বসেূহ ওয়াছজব কমর হয, তা কাময়মের জনয 
উিেমের পসদ করা হমব, ওই হলাকমের নয়, 
যারা ফাসাে সৃছষ্ট কমর। অঙ্গীকারসেূহ ভঙ্গ কমর। 
শরই আোলত হেমক পলায়ন কমর। 
ইছস্তশহাছেমের হপ্ররন কমর তার ছবমরাধীমের 
ধ্বংস করা জনয হােলা কমর।  

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইছহ ওয়াসাল্লাে তার 
ইমন্তকামলর পূবি েুহূমতি বমলমিন-  

 "مروا أ اب بكر فليصل ابلناس"

আবু বকরমক হলাকমের ছনময় নাোজ পড়ার 
ছনমেিশ োও! 

এই হাছেমস তার িছলফা হওয়ার ইছঙ্গত রময়মি। 
সকল েুসলোন তামক িছলফা ছহমসমব ছনবিািমনর 
হক্ষমি একেত হময়মিন এবং আবু বকর উেরমক 
িছলফা বাছনময়মিন। এবং ছতছনই তার পমর সবমি 
উিে বযছক্ত ছিমলন। তাাঁর বযাপামরও েুসলোনর্ণ 
একেত হময়মিন। এবং উের রাঃ িয়জমনর 
েজছলমস শুরা র্ঠন কমর ছর্ময়মিন, যামের উপর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাছহ ওয়াসাল্লাে েৃতুয অবছধ 
সন্তুষ্ট ছিমলন। তাাঁমের েধয হেমক উসোন রাঃ 
এর বাইয়ামতর বযাপামর েুসলোনর্ণ একেত 
হময়মিন। আর এটাই হমে িুলাফাময় রাছশছেমনর 

সুন্নাহ, যার অনুসরমণর জনয রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইছহ ওয়াসাল্লাে আোমের ছনমেিশ ছেময়মিন।  

হহ শােবাসী! হহ শামের অবছশষ্ট উিে োনুমষরা! 
তাওহীমের কাছলোতমল ঐকযবে হওয়া িাড়া 
হকান উপায় হনই। আপনারা স্বীয় ভাইমের প্রছত 
িাড় ছেন! েুছেনমের প্রছত হকােল হন! অনযোয় 
হজমন রািুন! র্াময়ব আল্লাহ তায়ালা বযছতত আর 
হকউই জামননা।  

হহ ছেসমরর ইসলাে ও ছজহামের অছধবাসীর্ণ! 
আপনামের জনয আবশযক হল হয আপনার 
ঐকযবে হময় যান! ছেছলত হময় যান! হহ ছলছবয়ার 
ইসলাে ও ছরবামতর উিে োনুমষরা! আপনারা 
ছবছেন্ন হময় যাওয়ার পূমবিই ঐকযবে হময় যান!  

হহ হিারাসামনর ছজহামের অছধবাসীর্ণ! আপনার 
আছেরুল েুছেছনন হোল্লা েুহাম্মাে উেমরর প্রছত 
আপনামের শছক্তশালী বাইয়াহমক েুবিল সমদমহর 
কারমণ হভমঙ্গ হফলমবন না!  

হহ পৃছেবীর সকল েুজাছহে ভাইময়রা! 
কু্রমসডরমের েুমিােুছি হওয়ার হক্ষমি আপনারা 
তাওহীমের কাছলো তমল ঐকযবে হময় যান, হয 
কু্রমসডররা আোমের উপর হােলা কমর যামে। 
ওই সকল হলাকমের ক্ষো করমবন না। যারা 
ছববাধ সৃছষ্ট করমত িায়। যারা েুজাছহেমের 

কাতারগুমলামত ফাটল সৃছষ্ট করমত িায়। তাাঁমের 
ঐকযবমের জনয আেরা আরও অমপক্ষা করমবা।  

আোমের উপর আল্লাহ তায়ালার একছট হনয়ােত 
এই হয, আেরা আছেরুল েুছেছনন হোল্লা েুহাম্মাে 
উেমরর বাইয়ামত রময়ছি। আেরা ইোরামত 
ইসলােীর অমনক বযাটাছলয়মনর েধয হেমক একছট 
বযাটাছলয়ন। আেরা ইোয়-অছনোয়, েুমি-সুমি 
তাাঁর কো শুনমবা ও তাাঁর আনুর্তয কমর যামবা। 
আর এটা হমে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হেমক 
একছট রহেত, যা ছতছন আোমের োন কমরমিন। 
অননমকযর ফমল েলােছল ও অশাছন্ত সৃছষ্ট হয়। 
আর ঐমকযর িায়ায় রময়মি রহেত ও বরকত। 
এটা হমে একছট ঐছতহাছসক ফুরসত, যা িুব 
কেই পুনরাবৃছি হয় হয, পৃছেবীর সকল ছজহাছে 
জাোআতমক একই পতাকাতমল ঐকযবে করা।  

হহ আোমের েুসছলে ও েুজাছহে ভাইময়রা! 
ছনিই আেরা এেন ছিলাফমত রামশোর জনয 
প্রমিষ্টা িাছলময় যাছে, যা একতা, সন্তুছষ্ট ও শুরার 
উপর প্রছতছষ্ঠত হমব। তা র্াদ্দাছর, হতযা, তাকছফর 
ও ছবমফারণ দ্বারা প্রছতছষ্ঠত হমবনা। আেরা 
নবুওয়ামতর আমলামক ছিলাফমত রামশো িাই। 
এেন ছিলাফত নয়, যা ছনষ্পাপ হলাকমের রমক্তর 
সেুমরর উপর প্রছতষ্ঠা লাভ কমর। এবং যার 
পতাকা েুসলোনমের অঙ্গপ্রতযঙ্গ ও োোর িুছলর 



 

 

উচ্চভূছেমত িাছপত হয়। এবং যা আোমের 
পূবিসূছরমের তাকছফর করা ও হনককারমের 
অছভশাপ প্রোমনর জনয আওয়াজ উিু করমি।   

শাইিুল ইসলাে ইবমন তাইছেয়াহ রছহোহুল্লাহএ 
একছট কো শুছন, যা ছতছন হকান এক রামফছজর 
আবু বকর (রাঃ) এর সম্পমকি একছট কোর 
জবামব বমলছিমলন,   

“যছে এেন হত, উের ও তাাঁর সহমযার্ী একছট 
জাোআত তামক বাইয়াহ ছেময়মিন। আর সকল 
সাহাবা তা হেমক ছনমষধ কমরমিন, তাহমল এই 
কারমণ ছতছন ইোে হমত পারমতন না। এবং ছতছন 
ওই সকল জেহুর সাহাবাময় হকরামের বাইয়ামতর 
োধযমে ইোে হময়মিন, শছক্ত ও েযিাোর 
অছধকারী।  

... ... ... ... ... 

সুতরাং হয বযছক্ত বমল হয ছতছন ইোে হময়মিন 
এক, েুই বা িারজমনর ইোয়, এবং তারা শছক্ত 
ও েযিাোর অছধকারী ছিমলন না, তাহমল হস ভুল 
কমরমি।  

... ... ... ... ... 

হয সকল জেহুর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইছহ 
ওয়াসাল্লােমক বাইয়াহ ছেময়মিন, তারাই আবু 
বকর (রাঃ) হক বাইয়াহ ছেময়মিন।  

... ... ... ... ... 

আর উের (রাঃ) হক আবু বকর (রাঃ) ছনবিািন 
কমরমিন, এবং আবু বকর (রাঃ) এর ইমন্তকামলর 
পর সকল েুসলোন তামক বাইয়াহ ছেময়মিন। 
সুতরাং ছতছন ইোে হময়মিন ওই সকল হলাকমের 
বাইয়ামতর দ্বারা, যারা ক্ষেতা, শছক্ত ও েযিাোর 
অছধকারী।  

... ... ... ... ... 

এটাও বলা হয় হয উসোন (রাঃ)ও গুছটকময়ক 
হলামকর পসমদ ইোে হনছন, বরং সকল োনুমষর 
বাইয়ামতর দ্বারা ছতছন ইোে হময়মিন। সকল 
েুসলোন হজরত উসোন ইবমন আফফান রাঃমক 
বাইয়াহ ছেময়মিন। তাাঁর বাইয়ামতর বযাপামর 
হকউই ছবমরাছধতা কমরনছন।  

... ... ... ... ... 

অনযোয় যছে শুধু হজরত আবু্দর রহোন (রাঃ) 
তামক বাইয়াহ ছেমতন, আলী (রাঃ) ও প্রছতপছির 
অছধকারী সাহাবাময় হকরাে তামক বাইয়াহ না 
ছেমতন , তাহমল ছতছন ইোে হমত পারমতন না।” 
(ছেনহাজুস সুন্নাহ আন নাবাছবয়যাহ-১/৩৬৫-৩৬৭) 

হকউ ছক হশানার আমি? হকউ ছক ছবশ্বাস করার 
আমি? নাছক আফর্াছনস্তান ও আল জাযাময়মরর 
বযেিতা ইরাক ও শামেও পুনরাবৃছি  টমত যামে।  

সুতরাং হহ েুসছলে ও েুজাছহের্ণ! তাওহীমের 
পতাকাতমল ঐকযবে হন! ঐকযবে হন! আেরা 
হিলাফমত রামশোর জনয প্রজ্ঞােয় ছজহাে দ্বারা 
হিষ্টা কমর যাছে।  
وأ خر دعواان أ ن امحلد هلل رب العاملني. وصىل هللا عىل 

 س يدان محمد وأ هل وحصبه وسمل

 

 

 


